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Power System Modelling (PSM) Laboratory –EST: 2014
(www.psm.ucy.ac.cy)

 Ανάλυση και έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών, από Συστήματα
Ηλεκτρικής Ισχύος

 Γειώσεις και Αντικεραυνική Προστασία – Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές,
Σωληναγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 Ανάλυση και Έλεγχος Επιταχυνόμενης Ηλεκτρολυτικής Διάβρωσης σε υπόγειες
κρίσιμες μεταλλικές υποδομές.

 Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνου σχετικού με τη Λειτουργία Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ισχύος Α.Π.Ε (Κανονικές Συνθήκες και Συνθήκες Σφάλματος)

 Αξιολόγηση Συντελεστών Απωλειών σε Συστήματα Διανομής με αυξημένη
διείσδυση ΑΠΕ

 Λειτουργία και Αξιολόγηση Μετασχηματιστών Ισχύος σε Μεταβατικές Συνθήκες
Χαμηλής Συχνότητας

Άλλοι Ερευνητικοί Τομείς

Κύριοι Ερευνητικοί Τομείς 
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Δημοσιεύσεις και Χρηματοδότηση

Books/Technical Guides 1 Book + 2 Technical Guides

Book Chapters 3 (Power Factory Applications for Power System Analysis: Springer)

Journal Articles 26 (12 IEEE Transactions,  6 IET/IEE, 1 Energy Policy,  2 Other)

Conference Papers 38 ( IEEE, ISH, IPST, ICLP, CIGRE, NACE)
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Παραδείγματα Εφαρμογών Ερευνητικής Εργασίας
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 Ανάλυση και Έλεγχος Επιταχυνόμενης Ηλεκτρολυτικής Διάβρωσης σε υπόγειες κρίσιμες μεταλλικές
υποδομές

Περιγραφή Έργου
Αναθέτουσα Αρχή / Συνεργαζόμενος 

Φορέας

1 Υπόγειο Σύστημα ΜΕΤΡΟ – New York City

2 Υπόγειο Σύστημα ΜΕΤΡΟ – Θεσσαλονίκη

3 Υπέργειο Σύστημα Σιδηροδρόμου μεταξύ Sheffield και
Rotherham

4 Υπέργειο Σύστημα ΜΕΤΡΟ – Manchester



Παραδείγματα Εφαρμογών Ερευνητικής Εργασίας
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 Μελέτη Περιορισμού Ηλεκτρομαγνητικών Επιδράσεων σε τμήμα του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού 
Αερίου (ΤΑΡ), από την παρακείμενη λειτουργία εναέριων γραμμών ΥΤ και ΜΤ.

• Στόχοι της μελέτης ήταν η εξάλειψη κινδύνων ηλεκτροπληξίας και η διατήρηση της δομικής ακεραιότητας 
του αγωγού σε βάθος χρόνου



Παραδείγματα Εφαρμογών Ερευνητικής Εργασίας
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 Μελέτη Περιορισμού Ηλεκτρομαγνητικών Επιδράσεων σε τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ 
από την παρακείμενη λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής Ισχύος 28.8 MW

• Στόχοι της μελέτης ήταν η εξάλειψη κινδύνων ηλεκτροπληξίας και η διατήρηση της δομικής ακεραιότητας 
του αγωγού σε βάθος χρόνου



Παραδείγματα Εφαρμογών Ερευνητικής Εργασίας
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 Μελέτη Περιορισμού Ηλεκτρομαγνητικών Επιδράσεων σε υποθαλάσσιο αγωγό από την παρακείμενη 
λειτουργία υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος και οπτικών ινών

• Στόχοι της μελέτης ήταν η αξιολόγηση κινδύνων ηλεκτρολυτικής διάβρωσης και η διατήρηση της δομικής 
ακεραιότητας του αγωγού σε βάθος χρόνου

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_c_tt6vSAhVlIcAKHbX6DqcQjRwIBw&url=http://www.offshore-technology.com/contractors/cables/demanor/&psig=AFQjCNFo5vtJxJTRzOxq4l0Npo-2XtPIew&ust=1488118534486040
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_c_tt6vSAhVlIcAKHbX6DqcQjRwIBw&url=http://www.offshore-technology.com/contractors/cables/demanor/&psig=AFQjCNFo5vtJxJTRzOxq4l0Npo-2XtPIew&ust=1488118534486040


Αντικείμενο Σημερινής Παρουσίασης
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 Παρουσίαση 3 λογισμικών εργαλείων τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον υπολογισμό και την αξιολόγηση
παραμέτρων που αφορούν στα επιμέρους στοιχεία ενός Εξωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας



Συνοπτική Αναφορά στα Εργαλεία Υπολογισμού
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 Περιγραφή:

1. Εργαλείο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Συλλεκτηρίου Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας, IEC 62305-3

2. Εργαλείο Αξιολόγησης Συστήματος Αγωγών Καθόδου και Αποστάσεων Ασφαλείας, IEC 62305-3

3. Εργαλείου Υπολογισμού Αντίστασης Γείωσης (BS 7430, ΙΕΕΕ 80)

 Τα λογισμικά εργαλεία:

 Αναπτύχθηκαν από μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Παν. Κύπρου στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων

 Χορηγία από ΕΛΕΜΚΟ, ΑΒΕΕ

 Διατίθενται Δωρεάν

 Χρήση από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για υποστήριξη σχετικών μελετών

 Χρήση για εκπαίδευση και κατανόηση των διατάξεων των σχετικών προτύπων
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Υπόβαθρο Υλοποίησης Λογισμικών Εργαλείων
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 Σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα σειράς 62305 ένα σύστημα εξωτερικής 
αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από:

1. Συλλεκτήριο Σύστημα

2. Σύστημα Αγωγών 
Καθόδου

3. Σύστημα Γείωσης



Λογισμικό Εργαλείο Υπολογισμού Αντίστασης Γείωσης



Αναφορά σε Διεθνή Πρότυπα

 Οι υπολογισμοί του Λογισμικού Εργαλείου εφαρμόζουν τις μαθηματικές εξισώσεις που ορίζονται από :

 BS 7430:2011, “Code of practice for protective earthing of electrical installations”

 IEEE Std 80-2000, “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”



Παραδείγματα Υπολογισμών με βάση το BS 7430:2011

2m 2m



Παραδείγματα Υπολογισμών με βάση το BS 7430:2011
 Η πολυπλοκότητα των εξισώσεων αυξάνεται για σύνθετους τύπους και διατάξεις ηλεκτροδίων



Δυνατότητες Λογισμικού Εργαλείου Υπολογισμού Αντίστασης Γείωσης

 Υπολογισμός Αντίστασης Γείωσης για 9
διαφορετικές διατάξεις και τύπους ηλεκτροδίων.

 Υπολογισμός διαστάσεων του ηλεκτροδίου ώστε
να επιτευχθεί η αιτούμενη τιμή της αντίστασης. Ο
υπολογισμός αφορά επίσης 9 διαφορετικές
διατάξεις και τύπους ηλεκτροδίων.

 Οι υπολογισμοί εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη
ότι:
 Τα ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα σε

μονοστρωματικά εδάφη.
 Τα ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα σε

διστρωματικά εδάφη (κάθετος ή οριζόντιος
διαχωρισμός).

 Οι υπολογισμοί εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη
τους μαθηματικούς περιορισμούς των εξισώσεων
των προτύπων.
 Όπου εφαρμόζουν περιορισμοί, αυτοί

αναφέρονται σε μορφή μηνύματος.



Συνοπτική Επίδειξη Λειτουργίας



Λογισμικό Εργαλείο Σχεδιασμού Συλλεκτηρίου Συστήματος 
Εξωτερικής Αντικεραυνικής Προστασίας



Αναφορά σε Διεθνή Πρότυπα
 Οι υπολογισμοί του Λογισμικού Εργαλείου εφαρμόζουν τις διατάξεις του προτύπου:

 ΕΝ 62305 -3 “Protection Against Lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard”

 Σχεδιασμός Συλλεκτηρίου Συστήματος:

 Μέθοδος Γωνίας Προστασίας
 Σύστημα κλωβού Faraday
 Μέθοδος Κυλιόμενης σφαίρας



Σχεδιασμός Συλλεκτηρίου Συστήματος – Γωνία προστασίας ΕΝ 62305-3

Αγωγός καθόδου
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 Προστατεύει από κεραυνούς το μέρος του χώρου
που περιλαμβάνει ο όγκος ενός κώνου που το
ύψος του είναι από το έδαφος μέχρι το άκρο της
ακίδας και έχει γωνία κορυφής που κυμαίνεται
ανάλογα με τις απαιτήσεις προστασίας οι οποίες
προκύπτουν από την εκτίμηση κινδύνου.



Σχεδιασμός Συλλεκτηρίου Συστήματος – Γωνία προστασίας με τεταμένους αγωγούς
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 Προστατεύει από κεραυνούς το μέρος του χώρου - μεταξύ 2 ακίδων που συνδέονται με τεταμένο
συρματόσχοινο. Οι γωνίες προστασίας κυμαίνονται ανάλογα με τις στάθμες προστασίας οι
οποίες προκύπτουν από την εκτίμηση κινδύνου.



Παραδείγματα Υπολογισμών από το ΕΝ 62305-3

 Παράδειγμα υπολογισμού περιοχής προστασίας από 2 ακίδες επί κτηρίου με επίπεδη οροφή. Η
περιοχή προστασίας καθορίζεται από το ύψος της ακίδας από την επιφάνεια που εξετάζεται.



Παραδείγματα Υπολογισμών από το ΕΝ 62305-3

 Παράδειγμα υπολογισμού περιοχής προστασίας από ακίδα επί κτηρίου με κεκλιμένη οροφή. Ο
υπολογισμός απαιτεί καλή γνώση γεωμετρίας.



Δυνατότητες Λογισμικού Εργαλείου Σχεδιασμού Συλλεκτηρίου
Συστήματος Εξωτερικής Αντικεραυνικής Προστασίας

 Σχεδιασμός Συλλεκτηρίου Συστήματος – Γωνία προστασίας και
γωνία προστασίας με τεταμένους αγωγούς

 Το λογισμικό αξιολογεί:
 Κτήρια με επίπεδη οροφή
 Κτήρια με κεκλιμένη οροφή
 Περιοχή με κτηριακά συγκροτήματα ίδιου ή διαφορετικού

ύψους

 Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη:
 Τη Στάθμη Προστασίας που προκύπτει από την εκτίμηση

κινδύνου
 Προεξοχές κτηρίων (π.χ. καμινάδες)
 ΦΒ συστήματα επί οροφής
 Άλλα αντικείμενα/συσκευές επί οροφής που χρήζουν

προστασίας.

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται:
 Με οπτική απεικόνιση σε 2 (κάτοψη) και 3 διαστάσεις
 Σε μορφή πίνακα με λεπτομέρειες (π.χ. διαστάσεις

κτηρίων, ακίδων και περιοχών που θεωρούνται υπό
προστασία).



Λογισμικό Εργαλείο Αξιολόγησης Συστήματος Αγωγών Καθόδου και 
Αποστάσεων Ασφαλείας 62305-3



Αναφορά σε Διεθνή Πρότυπα

 Οι υπολογισμοί του Λογισμικού Εργαλείου εφαρμόζουν τις διατάξεις του προτύπου:

 ΕΝ 62305 -3 “Protection Against Lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard”



Παραδείγματα Υπολογισμών από το ΕΝ 62305-3

 Οι αγωγοί καθόδου αποτελούν τη συνέχεια του Συλλεκτηρίου Συστήματος. Η δημιουργία βρόγχων κατά την 
όδευση του αγωγού στο σύστημα γείωσης θα πρέπει να αποφεύγεται.  Αν ΔΕΝ είναι αδύνατο να αποφευχθούν 
θα πρέπει να τηρείται μία ελάχιστη απόσταση ασφαλείας η οποία υπολογίζεται βάσει παραμέτρων των 
προτύπων.  



Παραδείγματα Υπολογισμών από το ΕΝ 62305-3

 Οι αγωγοί καθόδου αποτελούν τη συνέχεια του Συλλεκτηρίου Συστήματος. Η όδευση του αγωγού προς το 
σύστημα γείωσης θα πρέπει να αξιολογείται ως προς την ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση ασφαλείας για την 
αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών με το ανθρώπινο σώμα. 



Απόσταση ασφαλείας – υπολογισμός 

Όπου,

ki εξαρτάται από την στάθμη της αντικεραυνικής προστασίας

km εξαρτάται από την διηλεκτρική αντοχή των υλικών που παρευρίσκονται μεταξύ του ΣΑΠ 
&   της υπό προστασίας συσκευής  

kc Εξαρτάται από το πλήθος των αγωγών καθόδου και την κατανομή του κεραυνικού
ρεύματος σε αυτούς 

l είναι η απόσταση (σε μέτρα) από το σημείο που εξετάζεται η απόσταση ασφαλείας έως το 
πλησιέστερο σημείο ισοδυναμικής σύνδεσης (ΣΑΠ & αγωγού προστασίας) ή έως το σημείο 
που είναι εγκατεστημένο το ηλεκτρόδιο γείωσης



Δυνατότητες Λογισμικού Εργαλείου Αξιολόγησης Συστήματος Αγωγών 
Καθόδου και Αποστάσεων Ασφαλείας 62305-3

 Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα υπολογισμού:
 της απόστασης που πρέπει να τηρείται

μεταξύ αγωγών καθόδου και
εγκατεστημένου εξοπλισμού (π.χ.
Φωτοβολταϊκου συστήματος)

 της απόστασης που πρέπει να τηρείται
μεταξύ αγωγών καθόδου που σχηματίζουν
βρόχο (π.χ. σε προεξοχές κτηρίου)

 της απόστασης που πρέπει να τηρείται
μεταξύ αγωγών καθόδου και ατόμου (π.χ.
σε πρόβολο κτηρίου)

 Οι υπολογισμοί λαμβάνουν υπόψη:
 Στάθμη προστασίας ΣΑΠ
 Αριθμό και μήκος των αγωγών καθόδου
 Υλικά απομόνωσης

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται:
 Με επιστροφή χρήσιμων μηνυμάτων για

εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν
τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.



Συνοπτική Επίδειξη Λειτουργίας


